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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan yang 

dilakukan secara terus menerus dan merupakan perbaikan ke arah yang lebih 

baik. Sedangkan tujuan pembangunan secara umum adalah menciptakan 

kemakmuran masyarakat yang adil dan merata. Dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan adalah mengenai peningkatan taraf hidup dan pemerataan 

pendapatan masyarakat. 

Pembangunan Industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang 

untuk merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang. Pembangunan industri 

juga dapat difungsikan sebagai usaha untuk mengembangkan struktur ekonomi 

yang lebih kokoh dan lebih kondusif. Pembangunan industri sendiri secara 

khusus ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja, 

meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah 

serta memanfaatkan sumber daya alam dan energi. 

Pelaksanaan pembangunan industri sendiri perlu ditingkatkan agar 

tercipta hubungan-hubungan yang erat antar industri yang saling terkait. 

Pengembangan pusat pertumbuhan industri perlu ditingkatkan pada daerah yang 

mempunyai potensi sumber alam dengan berbagai cara yaitu, melalui 

pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber 

pembangunan yang lainnya. Dalam hubungan ini perlu keterkaitan 

pembangunan industri antar daerah dalam rangka memperkokoh ekonomi 

nasional. 
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Berbicara mengenai industri, tidak hanya ditujukan kepada industri-

industri besar saja, tetapi juga diarahkan kepada industri kecil dan menengah. 

Sektor industri kecil menengah memiliki kontribusi yang cukup penting di dalam 

pembangunan nasional. Kemampuannya untuk tetap bertahan di masa krisis 

ekonomi merupakan bukti bahwa sektor industri kecil menengah ini merupakan 

bagian dari sektor usaha yang cukup tangguh. Industri kecil menengah selain 

diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 

diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga 

kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran. Dalam hal 

penyerapan tenaga kerja, peran industri kecil menengah pada tahun 2005 

tercatat sebesar  83.233.793 orang atau 96,28% dari total penyerapan tenaga 

kerja yang ada. Pada tahun 2006, industri kecil menengah mampu menyerap 

tenaga kerja sebesar 85.416.493 orang atau 98,90% dari total penyerapan 

tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,62% atau 2.182.700 

orang dibandingkan tahun 2005 (Bagian Data Depkop, 2007). 

Penelitian (Beck dan Kunt, 2004) menyimpulkan bahwa industri kecil 

menengah memiliki peranan di dalam menurunkan penganguran, meningkatkan 

pendapatan pekerja, dan mengurangi kemiskinan. Apalagi karena lokasinya 

banyak di perdesaan, pertumbuhan industri kecil dan industri menengah akan 

menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, 

pengurangan jumlah orang miskin, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan 

pembangunan ekonomi di perdesaan (Simatupang, 1994). Industri kecil dan 

menengah telah tumbuh dan berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. 

Mungkin diantara kita tidak pernah mengira bahwa bangsa Indonesia 

yang sebelumnya mengalami pertumbuhan yang pesat, secara tiba-tiba 

mengalami krisis luar biasa. Akibatnya, terjadilah kemerosotan ekonomi dan 

krisis luar biasa dan sudah dapat diduga bidang-bidang kehidupan lainnya juga 
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ikut terganggu. Para ahli berpendapat bahwa permasalahan terjadi karena 

kesalahan pemilihan strategi pembangunan yang hanya memacu pertumbuhan  

ekonomi dengan mengandalkan sektor industri yang berskala besar saja. 

Padahal jika kita telusuri lebih lanjut, usaha kecil dan menengah memegang 

peranan yang penting dalam perekonomian terutama dalam negara yang sedang 

berkembang. Bukan hanya karena sifatnya yang sangat padat karya sehingga 

dapat mengurangi permasalahan pengangguran, tetapi juga sebagai suatu 

struktur sosial yang dapat berproduksi dengan efektif dan dengan investasi yang 

kecil. Selain itu juga, sektor ini tidak terkait dengan hutang luar negeri maupun 

bahan baku impor, jadi meskipun terjadi krisis, sektor ini masih tetap bisa 

bertahan. 

Di Kabupaten Tulungagung terdapat banyak sekali sentra industri kecil 

dan menengah yang sangat berpotensial sekali untuk dikembangkan. Jumlah 

total semua industri kecil dan menengah tahun 2006 sebanyak 7.315. 

Sedangkan industri besar sebanyak 10 unit usaha saja. Ini membuktikan bahwa 

usaha industri kecil dan menengah sangat mendominasi usaha yang ada di 

Kabupaten Tulungagung (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Tulungagung, 2007). 

Salah satu jenis industri yang sangat potensial dan sudah berorientasi 

ekspor di Kabupaten Tulungagung adalah industri marmer. Produk unggulan di 

Kecamatan Campurdarat adalah mamer. Industri marmer menyebar hampir di 

semua desa di Kecamatan Campurdarat, salah satunya yaitu di desa 

Campurdarat. Di dalam negeri sendiri hasil kerajinan Desa Campurdarat dapat di 

lihat dalam bentuk perlengkapan rumah, pertokoan, kantor dan lain-lain. 

Sektor industri mamer merupakan sektor yang berkembang dalam 

memberikan kesempatan kerja di kota Tulungagung, salah satunya di desa 

Campurdarat Kecamatan Campurdarat. Oleh karena itu industri marmer 
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mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pendapatan pekerja di desa 

Campurdarat. 

Prima Al Hajar merupakan salah satu industri marmer di Desa 

Campurdarat yang berdiri dan berkecimpung cukup lama dalam bidang industri 

marmer, yaitu sejak awal tahun 1990. Ada beberapa jenis batu yang diproduksi 

dalam industri marmer  ini, diantaranya adalah batu marmer, batu onix, brobos 

dan batu andesit. Untuk pengambilan batu-batu ini tidak hanya diambil dari 

Tulungagung saja, melainkan juga didatangkan dari daerah lain. Misalnya saja 

batu onix diambil dari daerah bawean. 

Dalam pemasarannya, industri marmer Prima Al Hajar ini tidak hanya 

memasok di dalam negeri saja, melainkan juga memasok untuk ke luar negeri. 

Diantaranya Tunesia, Jepang, Belanda, Perancis. Selain itu industri marmer ini 

juga membuka showroom yang menjual marmer secara eceran kepada 

konsumen yang menggunakan marmer untuk digunakan sendiri, bukan untuk 

dijual lagi.  

Industri ini cukup banyak menyerap tenaga kerja daripada industri 

marmer lainnya. Kebanyakan industri marmer di Kecamatan Campurdarat hanya 

memiliki 5- 19 tenaga kerja, yang termasuk industri kecil. Sedangkan di industri 

Prima Al Hajar ini memiliki 40 tenaga kerja sehingga industri ini dapat dikatakan 

merupakan industri menengah. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa 

penelitian yang baik adalah penelitian yang mengambil 30 responden atau lebih, 

oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk memilih industri Prima Al Hajar 

sebagai lingkup penelitian untuk melakukan penelitian populasi. 

Pekerja dalam industri marmer ini memiliki pendapatan yang berupa 

upah/ gaji. Pendapatan pekerja pada industri marmer berbeda-beda, hal ini 

dipengaruhi oleh adanya beberapa perbedaan variabel. 
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Adapun pemilihan topik pendapatan yang terdapat dalam judul ini adalah 

disebabkan oleh adanya penelitian-penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam terhadap topik ini. Penelitian terdahulu tersebut 

diantaranya adalah: 

1) Ely Hariyati (2003) dalam “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pengrajin pada Industri Kecil di Desa Dinoyo, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang” menyatakan bahwa besarnya pendapatan 

pada unit usaha industri keramik dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, 

pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan  

2) Chandra Dananjaya (2008) dalam penelitian “Analisa Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pengusaha Kecil Menengah Alas 

Kaki di Desa Wedoro, Sidoarjo” yang menyatakan bahwa pendapatan 

dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, jam kerja dan pengalaman kerja. 

3) Wisnu Dwi Atmaka (2008) dalam “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Pendapatan Pekerja Wanita pada Perusahaan Tube di PT. 

TAMANACO Taman Sepanjang Sidoarjo” bahwa pendapatan pekerja 

wanita dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan dan jam kerja. 

4) Dian Ratih Yuniatma (2009) “Analisis Variabel-Variabel yang 

Mempengaruhi Omset Usaha dan Posisi Bersaing Pada Sentra Industri 

Marmer dan Onyx Tulungagung di Desa Gamping, Kabupaten 

Tulungagung” menyatakan bahwa omset usaha dipengaruhi oleh tenaga 

kerja, modal, network, koperasi dan harga. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengamati masalah pendapatan pekerja industri marmer dan mengkaji lebih 

dalam lagi tentang : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pekerja Pada Industri Marmer” (Studi kasus pada Industri Marmer 

Prima Al Hajar di desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik adanya 

beberapa permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut. Masalah-

masalah tersebut antara lain : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menjadi analisis  

pendapatan pekerja pada industri Marmer? 

2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi dan menjadi 

analisis tingkat pendapatan pekerja pada industri marmer? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menganalisis 

pendapatan pekerja pada industri Marmer. 

2. Untuk mengetahui fakrtor yang paling dominan mempengaruhi dan 

menganalisis tingkat pendapatan pekerja pada industri Marmer. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara pribadi, penelitian ini dapat membuka wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis, khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pekerja pada industri Marmer. 

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti lain yang ingin meneliti tema yang sama sehingga dapat 

dijadikan sebagai salah satu acuan atau pedoman dalam penelitian. 

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya, yaitu 

dalam menentukan kebijakan maupun program untuk meningkatkan 

pendapatan pekerja pada industri Marmer. 


